مننژیت در کودکان

تلسها پیره های وه (طح نغ و نخرا ت نر
پدشانژد نژژتیم نانیده ن شدرک تی بییا ی به
و(یته ولدره شد با وییوف ها و یا نیکیو ها
تیجار ن شدرک لالئم نژژتیم وییو(ر ینیر
هسسژد تنا نژژتیم باوسییرای نر تدتنرد را
بییا ت به یطی بیژدتزرک
نژژتیم باوسییای بیشسی ر ودرورا زیری پرژج
(ال ریده ن شدر ،با تیر ارال ر هری (رژ
نیک ت(م تتناق بینسدک نژژتیرم وییو(ر بری
یررالم نژژتیررم باوسییررال بیشررسی برره ررد
تپیدن و هیره گیری م نر رهرد و تغترب ر
ودروا باالی پژج (ال ریده ن شدرک

علل ایجاد مننژیت:

عالئم مننژیت:

شایع تریی لترم نژژتیرم نیکیوبر ر ودرورا
نایسررییا نژژررتیسیا ت(ررمگنژژکدودمیک نیکرریو
نایسییا به طد طبیع ر نخاط بیژ زندگ نر
وژد و تغتب هیچ نشکت ت تیجرار نیر وژرد تنرا
لتم تی وه چریت ر بییر ودرورا (ربب بریوز
بییا ی ن شدر ،هژدز نشخص نشده ،لانل شایع
ریکرری هیدلیترردف وننترردتن ت ت(ررم ورره تغتررب ر
ودروا زیی پژج (ال ریده ن شدرک

تب باال( ،یر ر و یشک گیر نشانههای تیج
نژژتیم ر تیام تلیتر باالی رو (ال ت(مک تی
نشانهها نیک ت(م ظیم چژد (الم بیوز وژژد یا
نیک ت(م یک تا رو وز طدل بکشد تا ظاهی شدندک
نشانههای ریکی لبا تند تز تهد  ،ت(سنیتغ ،نا تاس تز
نکاه ویر به ند های وش ( ،یگیجه و ب یدتب ک ر
ندزترت و بچههای ودچک ،نیک ت(م یبیی تز
نشانههای تیج نباشد یا تشخیص ونها رشدت باشدک
ندزترتن وه نژژتیم رت ند نیک ت(م غییلعال شدند،
باال بیاو ند ،زور نج شدند یا ید غذت نخد ندک با
پیشیلم بییا ی ،بییا ر هی (ژ نیک ت(م رچا
ایته شدر .

وییوف های نسعدری نی بالث بیوز نژژتیرم نر
شدر وه تز بی ونها وییوف وننتدتن ت ،وبتره نیغرا ،
نژدندوائدز لندن تیدز شایعسی هسسژدک

لالئم نژژتیم باوسییال و وییتل ر بیی نیتال
شبیه هم هسسژدک ر شیییدت ت لالئم غالبا گژگ و
یا نبهم ت(م و ن تدتند شانل ندت ر زیی باشد:
بداال  /تب /ت(سنیتغ /نخد ر غذت/گییه و بیقیت ی
ر ودروا ب گسی نیک ت(م تیام لالئم لدق به
تضاله لالئم ریکی ریده شدر نثل:
(یر ر شدید /اسا(یم و تژنی تز ند شدید و دتی
بتژد(/نس لضال  ،بخصدص لضال گیر

تشخیص بیماری مننژیت
پ شک یا پی(سا بییا ت نعایژه ویره و ندت ری
هیچد ضیبا قتب ودرم ،تب ،تغییی وضعیم ذهژ
و یشک گیر ت چک ن نیایدک تگی پ شک به تیژکه
بییا رچا نژژتیم شده ت(م شک رتشسه باشد ،تز
وزنایش نایع نخال و (ایی وزنایش ها هیچد وشم
ید  ،تشعه تیکا قنسه (یژه و ( ت ت(ک (ی
ت(سناره ن نیاید.

هیچژی نیکر ت(رم بریتی ودرورا نایعرا
رتیل و یدی و رت وی ضد تشرژج تجردی شردرک
ر نا با ونس بیدتیرک نیکر ت(رم ترا ره وز
طررررررررررررررررررردل بکشررررررررررررررررررردک

مننژیت رد کودکان
پیش آگهی:
درمان مننژیت
شک به نژژتیم ،پا تز تنجام
ر د
وزنایش های الزم و اس پیش تز وناره شد
دت وزنایش ها باید ر نا با ونس بیدتیک
شیو شدرک تگی دت وزنایش ها نشخص وژد
وه ودرم نبسال به نژژتیم وییو( شده ،ونس
بیدتیک ها قطع ن شدند و هیچ ر نا ریکیی
به نسک الزم نیسمک لندنم های وییو(
نعیدال پا تز  5تا  14وز بسسه به ند وییوف
یدر به یدر بی طیم ن شدندک تگی تشخیص
نژژتیم باوسییال تایید شدر ،نصیم ونس
بیدتیک باید ترتنه ن یابدک

نژژتیم های وییو( بژد لا ضه تی باق ن
گذت ندک هیچژی ر نا نژا(رب و بره ندقرع برا
ونس بیدتیک تغتب (بب بهبدر وانل بییا ی ن
شدرک ر تعدتر تنردو تز ودرورا نیکر ت(رم
لدت ض نثرل ناشرژدتی  ،تشرژج و یرا نشرکال
یارگییی تیجار شدرک به ند بییا ی بره نری
نژسه ن شدرک

حبیبه بیات منش(سورپوازیر آموزشی)
و هم کاری بخش نوزادان

